Тарифи по продукту
«Прийом платежів від населення»
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Стаття/найменування тарифу
Ставка тарифу
Платежі, згідно з укладеним договором між банком та Організацією:
Встановлюється згідно з
Комісія за переказ коштів фізичних осіб в національній валюті
рішенням Тарифного
на рахунки Організацій (стягується з Організації)
комітету
Платежі без укладеного договору між банком та Організацією:
Комунальні платежі
(плата за холодне та гаряче водопостачання, каналізацію, вивіз побутових відходів, газ,
електроенергію, телефонний зв'язок, кабельне телебачення, інтернет тощо):
Комісія за приймання комунальних платежів від фізичних осіб
в національній валюті на рахунки контрагентів (стягується з
15,00 грн
фізичної особи за кожен документ)
Бюджетні платежі(податки, збори, держмита, штрафи тощо):
Комісія за переказ бюджетних платежів від фізичних осіб в
національній валюті на рахунки казначейства (стягується з
1,5% min. 15,00 грн
фізичної особи за кожен документ)
Комісія за переказ коштів на оплату початкового внеску за
товар, придбаний в торгових організаціях в рамках кредитних
2,00 грн
проектів Банку в національній валюті
Платежі на користь Збройних сил України (ЗСУ) на рахунки, відкриті Державним
Казначейством України:
Матеріально-технічне забезпечення ЗСУ
Не тарифікується
Медичне забезпечення ЗСУ
Не тарифікується
Платежі на рахунки, відкриті в інших кредитних організаціях України:
Комісія за прийом платежів для перерахування на
накопичувальний рахунок в національній валюті ПАТ
Не тарифікується
«Платинум Банк», відкритий в Національному Банку України
Інші платежі:
Комісія стягується з фізичної особи
1,5% min. 15,00 грн
Платежі на оплату заборгованості клієнта перед Банком:
Комісія за переказ коштів на оплату заборгованості клієнта
перед Банком за кредитом і відсотками по ньому (стягується з
25 грн
фізичної особи за кожний переказ)
Комісія за зарахування коштів на поточний рахунок в національній валюті, операції за
яким можуть здійснюватись з використанням спеціальних платіжних засобів:
Відкритий в рамках некредитних карткових продуктів
Не тарифікується
Відкритий в рамках кредитних карткових продуктів
25 грн
Комісія за зарахування коштів на поточний рахунок:
У національній валюті
Не тарифікується
Додаткові послуги:
Надання дубліката квитанції, виписки з архіву по закінченню 1
10,00 грн
року з дати проведення операції
Інші послуги:
Комісія за перевірку банкнот на справжність (іноземна та
1,00 грн за банкноту
національна валюта)
min 10,00 грн

